
Giữ Liên Lạc để biết Sự Tiến Bộ của Học Sinh và các Tuyên Bố Quan Trọng 
Đăng Ký ngay hôm nay để Nhận được sự Tiếp Cận và Liên Lạc hiện thực từ các Trường 

Trong đại dịch này, việc liên lạc thì quan trọng.  Chúng tôi biết quí vị cần các công cụ để nhận 
được tin tức cập nhật về sự tiến bộ của con mình cũng như việc giao tiếp với các giáo viên và 
nhân viên trường.  

Giữ Kết Nối với Infinite Campus 
Chúng tôi cần tất cả các phụ huynh và người giám hộ cập nhật tài khoản Infinite Campus về 
email và số điện thoại hiện tại.  Infinite Campus là Cổng Thông Tức Phụ Huynh trực tuyến của 
học khu mà có thể được tiếp cận thông qua một App của điện thoại thông minh (Mobile App), 
một thiết bị di động hay máy tính.  Phần này sẽ cho quí vị quyền tiếp cận hiện thực các báo cáo 
học tập của con quí vị và các tuyên bố quan trọng khác! 

Giao Tiếp với Giáo Viên và Nhận Được Quyền Tiếp Cận Ngay Lập Tức  
Phần này sẽ cho quí vị quyền tiếp cận hiện thực hồ sơ học tập của con mình và các tuyên bố 
quan trọng khác! Cổng được thiết lập để cho phép các phụ huynh/người giám hộ không chỉ xem 
được sự tiến bộ và các hoạt động của học sinh, mà còn tăng cường giao tiếp với các giáo viên, 
và để nhận các tin tức và sự trợ giúp cần thiết nhằm hỗ trợ cho sự thành công của con quí vị.    

Cách Thức để Đăng Ký 
Nếu bạn không có quyền truy cập vào Cổng thông tin dành cho Phụ huynh trong Khuôn viên Vô 
hạn của mình, vui lòng liên hệ với trường của bạn hoặc sử dụng biểu mẫu web này để kích hoạt 
tài khoản của bạn.

https://www.scusd.edu/form/request-parentguardian-infinite-campus-portal-access

Giữ Tin Tức được Cập Nhật của Quí Vị 
Bấm vào đây để được hướng dẫn về cách cập nhật thông tin của bạn. Để biết thêm thông tin 
hoặc có thêm câu hỏi liên quan đến cổng thông tin phụ huynh của Infinite Campus, vui lòng liên 
hệ với văn phòng trường học của con bạn.

https://www.scusd.edu/sites/main/files/file-
attachments/022121_ic_updating_your_contact_informationvietnamese.pdf

https://campus.scusd.edu/campus/portal/parents/sacramento_city.jsp
https://www.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/08.12.2020_ic_updating_your_contact_informationvietnamese.pdf
https://www.scusd.edu/form/request-parentguardian-infinite-campus-portal-access
https://www.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/022121_ic_updating_your_contact_informationvietnamese.pdf

